
        ▪ ΦΙΛΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ▪ 

«ΑΝΘΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ»  

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (ΑΡΙΘΜ. 4, 3/12/2016) 

Σήμερα, 3η Δεκεμβρίου 2016 , ημέρα Σάββατο και ώρα 18:30, στην αίθουσα της ΕΝΩΣΗΣ 
ΤΡΙΠΟΛΙΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, οδός Πολυτεχνείου 12, 1ος όροφος, Αθήνα, πραγματοποιήθηκε η Τακτική 
Γενική Συνέλευση του Σωματείου «ΦΙΛΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ – ΑΝΘΗ ΤΗΣ 
ΠΕΤΡΑΣ» μετά την από 15  Νοεμβρίου  2016 Πρόσκληση του  Διοικητικού Συμβουλίου με  θέματα : 

 1. Απολογισμός Δράσης του απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου  

2. Οικονομικός Απολογισμός - Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής  

3. Απονομή τιμητικών επαίνων στους Πόπη Βαλτή- Παπακωνσταντίνου & Χαράλαμπο Τσαφαρά  

4. Αγορά κτηρίου για την εγκατάσταση του Κέντρου Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής  

5. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής  

   

Η παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση, συγκαλείται σύμφωνα με το άρθρο 14 ( Εκλογές )  του 
Καταστατικού, λόγω λήξης της προβλεπόμενης από αυτό, τριετούς θητείας, του Διοικητικού 
Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.  

Πριν από την έναρξη  της Τακτικής Γενικής  Συνέλευσης διαπιστώθηκε  από  τον πίνακα των 
ταμειακώς εντάξει μελών, όπως αυτός έχει καταρτισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, ότι από τα 
πενήντα ένα (  51 ) ταμειακώς εντάξει μέλη , παρίστανται τα τριάντα ένα ( 31 ) μέλη  με φυσική 
παρουσία και εννέα ( 9 ) με εξουσιοδότηση, έχοντα όλα δικαίωμα ψήφου και επομένως η Τακτική 
Γενική Συνέλευση αφού βρίσκεται σε απαρτία σύμφωνα με το Καταστατικό, έγκυρα συνεδριάζει 
προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων.  

Μετα τη διαπίστωση της δυνατότητας συγκρότησης σε σώμα η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την 
εκλογή του προεδρείου της. Υποψηφιότητα έθεσαν για τη θέση του Προέδρου ο κ. ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ 
ΑΝΔΡΕΑΣ  και τη θέση Γραμματέα, η κα ΜΙΧΕΛΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ. Το Σώμα εγκρίνει ομόφωνα, με 
ανάταση της χειρός, την εκλογή τους.  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Πλουμπίδης  κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης και αρχίζει η συζήτηση των θεμάτων  της ημερησίας διάταξης.  

Ο πρόεδρος του απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου  κ. Τσιαούσης Ιωάννης , παρουσιάζει  τον 
απολογισμό δράσης και τα διοικητικά πεπραγμένα του σωματείου για την προηγούμενη χρήση (19  
Δεκεμβρίου 2015 – 30 Νοεμβρίου 2016 ) .  
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Ο κ. Τσιαούσης παρουσίασε ακολούθως στο σώμα τον οικονομικό απολογισμό του σωματείου για 
την ίδια περίοδο. 

 Ακολούθως  ο πρόεδρος της Τακτικής  Συνέλευσης κ. Πλουμπίδης καλεί στο βήμα τον πρόεδρο της 
Εξελεγκτικής Επιτροπής κ. Σπυρίδωνα Χαρ. Τσαφαρά, ο οποίος διαβάζει την από 30/11/2016, 
συνημμένη στα παρόντα πρακτικά, Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής  σύμφωνα με την οποία η 
συνοπτική κατάσταση της οικονομικής χρήσης ( 19/12/2015-30/11/2016) έχει ως εξής : 

Εσοδα                                                                      26.715.00 Ευρώ 

Εξοδα                                                                         6.365,55 Ευρώ 

Μεταφορά απο προηγούμενη χρήση                     979,33 Ευρώ  

Υπόλοιπο Ταμείου                                                21.328,78 Ευρώ 

Η Εξελεγκτική Επιτροπή  εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την απαλλαγή του Ταμία, του Διοικητικού 
Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής ,  απο κάθε ευθύνη. 

Η Γενική Συνέλευση ύστερα απο διαλογική συζήτηση εγκρίνει ομόφωνα τον οικονομικό 
απολογισμό και τα διοικητικά πεπραγμένα και απαλλάσσει το Διοικητικό Συμβούλιο και την 
Εξελεγκτική Επιτροπή απο κάθε ευθύνη για τα διοικητικά και οικονομικά πεπραγμένα της 
θητείας τους .  

Στη συνέχεια ο πρόεδρος της Γ.Σ. κ. Πλουμπίδης καλεί στο βήμα τον κ. Τσιαούση για την απονομή, 
σύμφωνα με την πρόσκληση , τιμητικών επαίνων στους Πόπη Βαλτή – Παπακωνσταντίνου και 
Χαράλαμπο Τσαφαρά για την σημαντική συνεισφορά τους στην επίτευξη των δράσεων και στόχων 
των Ανθέων της Πέτρας. Οι τιμηθέντες παρέλαβαν τον τιμητικό έπαινο απευθύνοντας, καθένας 
ξεχωριστά, σύντομο ευχαριστήριο χαιρετισμό και λίγα λόγια για το όραμα και το σημαντικό έργο 
που επιτελείται από τα ΑΝΘΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ στο σύντομο χρόνο της ύπαρξής τους.  

Ακολούθως ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Πλουμπίδης καλεί τον απερχόμενο πρόεδρο του 
Δ.Σ.  κ. Ι.Τσιαούση να αναπτύξει στο σώμα, σύμφωνα με την πρόσκληση, την πρόταση του Δ.Σ. για 
την αγορά του  κτηρίου, στα Λαγκάδια Αρκαδίας, με σκοπό να στεγασθεί το Κέντρο  Παραδοσιακής 
Αρχιτεκτονικής.  

Ο κ. Τσιαούσης αναπτύσσει διεξοδικά ότι βασικός καταστατικός στόχος του σωματείου είναι η 
δημιουργία Κέντρου  Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής και Σχολής Μαθητείας της Πέτρας στα 
Λαγκάδια για τη διατήρηση και διάδοση της υλικής και άυλης κληρονομιάς των Λαγκαδινών 
μαστόρων. Για την υλοποίηση του στόχου αυτού απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η απόκτηση 
κτηρίου που θα στεγάσει το Κέντρο και θα αποτελεί την έδρα του. Προς την κατεύθυνση αυτή το 
Δ.Σ. εξέτασε διάφορες εναλλακτικές προτάσεις και κατέληξε ότι εφικτή και υλοποιήσιμη λύση είναι 
η αγορά του κτηρίου ( πεπαλαιωμένη οικία Ρηγοπουλαίων ) στον εντός του οικισμού των 
Λαγκαδίων, το οποίο ανήκει από το 2006 στον Προκόπιο Διαμάντη. Το κτήριο αυτό, μπορεί να 
καλύψει τις ανάγκες του Κέντρου. Ο κ. Τσιαούσης παρουσίασε όλα τα στοιχεία του κτηρίου. Είναι 
χαρακτηριστικό κτίσμα Λαγκαδινής αρχιτεκτονικής, κατά την άποψη των μελών του Επιστημονικού 
μας Συμβουλίου κ.κ. Πετρονώτη , Γκανιάτσα και Γιαννικόπουλου, συνολικού εμβαδού περίπου 350 
τετραγωνικά (υπόγειο, ισόγειο, πρώτος και δεύτερος όροφος), προσβάσιμο αφού ευρίσκεται επί 
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αμαξιτού δρόμου (θέση  Λεύκα ),  σε σχετική εγγύτητα με σημαντικά ιστορικά μνημεία (Πύργος 
Δεληγιανναίων, Ναός του Προδρόμου ) και με εξαιρετικό συμβολισμό μιας και ανήκε στην 
οικογένεια πρωτομαστόρων (Ρηγοπουλαίων). Τέλος το τίμημα της αγοράς του κτηρίου τριάντα 
πέντε χιλιάδες Ευρώ (35.000,00€), αποτελεί στόχο εφικτό. Ενημερώνει το σώμα ότι ήδη η 
προσπάθεια συγκέντρωσης χρημάτων για την αγορά, ξεπέρασε κάθε προσδοκία μας. ΟΙ προσφορές 
των ογδόντα ενός (81) μελών και φίλων, Λαγκαδινών και μη, που ανταποκρίθηκαν μέχρι σήμερα 
στην πρόσκλησή μας, ανέρχεται στο ποσό των  είκοσι δύο χιλιάδων επτακοσίων ευρώ  (22.700,00€). 

Μετά από διαλογική συζήτηση, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης καλεί το Σώμα να ψηφίσει με 
ανάταση της χειρός επί της συγκεκριμένης  προτάσεως του απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου, 
για την αγορά του συγκεκριμένου κτηρίου για τη στέγαση του Κέντρου Παραδοσιακής 
Αρχιτεκτονικής. Κατά την ψηφοφορία ένα (1) μέλος ψηφίζει αρνητικά, ένα (1) μέλος ψηφίζει  λευκό 
και όλα τα υπόλοιπα, είκοσι εννέα (29) παρόντα μέλη και εννέα ( 9 ) με εξουσιοδότηση θετικά , ήτοι 
συνολικά τριάντα οκτώ ( 38  ) θετικές ψήφοι. 

Κατόπιν αυτού η Γενική Συνέλευση σχεδόν ομόφωνα, εγκρίνει και αποφασίζει την αγορά της 
πεπαλαιωμένης οικίας Ρηγοπουλαίων, ιδιοκτησίας Προκόπιου Διαμάντη, εμβαδού περί τα 350 
τετραγωνικά  μέτρα, ευρισκομένης στη θέση Λεύκα του οικισμού του τέως Δήμου Λαγκαδίων, με  
τιμή αγοράς αυτού στις τριάντα πέντε χιλιάδες ευρώ (35.000,00€ ), πλέον εξόδων μεταβιβάσεως ( 
συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα μεταγραφής και σχετικών πιστοποιητικών ) .  

Στη συνέχεια και σύμφωνα με την από 15/11/2016  πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης , ο 
Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κ. Πλουμπίδης  ξεκινά  τη διαδικασία εκλογής των 
μελών της εφορευτικής επιτροπής, για την διενέργεια αρχαιρεσιών για την εκλογή μελών για το 
Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή. 

 Η Γενικη συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα ως μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής τους : 

 1)Κατσιούφη Μάρθα  2)Μόσχου-Καλαφάτη Μαρία και 3) Φυλακτού Ειρήνη. 

 Το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης και η Εφορευτική Επιτροπή παρέλαβαν απο το Διοικητικό 
Συμβούλιο τις αιτήσεις υποψηφιότητας για  μέλη του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής και 
διεπίστωσε ότι είναι σύμφωνες με το καταστατικό. Κατατέθηκαν οι παρακάτω υποψηφιότητες  

1. Για το Διοικητικό Συμβούλιο:  

Αναστοπούλου Αγγελική, Δαλιάνη Φωτεινή, Καλαφάτης Αντώνιος, Κατσιούφης Γεώργιος, 
Μαυρογενίδου Σοφία, Παπακωνσταντίνου-Βαλτή Καλλιόπη, Τσαφαράς Τριαντάφυλλος, Τσιαούσης 
Ιωάννης, Φανός Απόστολος  

2. Για την εξελεγκτική επιτροπή:  

Αναστόπουλος Χρήστος, Κύτταρης Σταύρος, Τσαφαράς Σπυρίδων του Χαραλ.  

 

Επίσης παρέλαβαν τις παρακάτω εξουσιοδοτήσεις, οι οποίες είναι σύμφωνες με τα άρθρα 13 παρ.1 
και 14 του καταστατικού, τα οποία προβλέπουν ότι ως παράσταση στη Γενική Συνέλευση νοείται 
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είτε η φυσική παρουσία είτε η  δια  αντιπροσώπου. Η αντιπροσώπευση δε τακτικού μέλους γίνεται 
μόνο από τακτικό μέλος. 

Αλεξοπούλου Ιωάννα προς  τον κ. Αλεξόπουλο Ιωάννη  

Αλεξόπουλος Αλέξης προς την κα Φυλακτού Ειρήνη 

Αναστοπούλου Αρετή προς  τον κ. Αναστόπουλο Χρήστο  

Κατσιούφη Ελένη προς  τον κ. Κατσιούφη Γεώργιο 

Κύτταρης Σταύρος προς  τον κ. Τσαφαρά Τριαντάφυλλο 

Νιάρχος Ανδρέας  προς  την κα Μιχελουδάκη Μαρία  

Παχυγιάννης Ιωάννης  προς  την κα Παπακωνσταντίνου- Βαλτή Καλλιόπη  

Τριαντοπούλου Χαρίκλεια  προς  τον κ. Τσιαούση Ιωάννη  

Τσιαούσης Ανδρέας προς  τον κ. Τσαφαρά Χαράλαμπο του Σπυρίδωνα  

Ακολούθησε μυστική ψηφοφορία για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της 
Εξελεγκτικής Επιτροπής, η καταμέτρηση των ψηφοδελτίων, η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων από 
την εφορευτική επιτροπή και τέλος η σύνταξη του σχετικού πρακτικού της,  το οποίο και 
επισυνάπτεται στο παρόν πρακτικό.  

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας έχουν ως εξής ( κατά σειρά ψήφων προτιμήσεως) 

1. Για το Διοικητικό Συμβούλιο  

Τσιαούσης Ιωάννης  ,  τριάντα εννέα      (39) 

Αναστοπούλου Αγγελική ,    τριάντα τρείς ( 33)  

Τσαφαράς Τριαντάφυλλος,  τριάντα τρείς ( 33 )  

Καλαφάτης Αντώνιος ,    είκοσι εννέα     ( 29 )  

Κατσιούφης Γεώργιος,     είκοσι επτά   (27)  

Παπακωνσταμτίνου- Βαλτή Καλλιόπη, είκοσι ( 20 ) 

Δαλιάνη Φωτεινή,    είκοσι (20)  

Φανός Απόστολος,    δέκα οκτώ   (18 )  

Μαυρογενίδου Σοφία, δέκα τρείς ( 13 )  

Κατόπιν αυτών εκλέγονται ως τακτικά μέλη οι  επτά ( 7 ) πρώτοι : 

Τσιαούσης Ιωάννης, Αναστοπούλου Αγγελική, Τσαφαράς Τριαντάφυλλος, Καλαφάτης Αντώνιος, 
Κατσιούφης Γεώργιος, Παπακωνσταντίνου-Βαλτή Καλλιόπη, Δαλιάνη Φωτεινή .  
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2. Για την Εξελεγκτική Επιτροπή  

Αναστόπουλος Χρήστος, σαράντα ( 40 ) 

Κύτταρης Σταύρος  σαράντα  (40) 

Τσαφαράς Σπυρίδων του Χαρ. σαράντα ( 40 )  

Εκλέγονται και οι τρείς. 

Ο πρόεδρος κ.Πλουμπίδης ανακοινώνει τα αποτελέσματα, κηρύσσει την λήξη της συνεδρίασης  της 
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ενημερώνει τον σύμβουλο που πλειοψήφησε κ. Ιωάννη Τσιαούση 
ότι πρέπει να προσκαλέσει,  σύμφωνα με το άρθρο 7 του καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο 
εντός δέκα πέντε  (15) ημερών, προκειμένου αυτό να συγκροτηθεί σε σώμα . 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση ο 
Πρόεδρος κ. Πλουμπίδης , λύνει τη συνεδρίαση της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 
υπογράφοντας ως ακολούθως.  

Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2016 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.                                                                                        Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Γ.Σ. 

 

 

Ανδρέας Γ. Πλουμπίδης                                                                                      Μαρία Μιχελουδάκη 
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